
 التسيري والتدبري: اجملال اخلامس 
  

ركزية والالمتركز يف قطاع التربية إقرار امل:   الدعامـة  اخلامسـة عشرة        
 والتكوين

 

 
حيـث إن املغـرب، مبقتضـى الدسـتور والقوانني املنظـــمة للجــــهات                - ١٤٤

 :وللــــجماعات احمللية ، ينهج سياسة الالمركزية والالمتركز اإلداريني 
  

واعتـبارا لضرورة مالءمة التربية والتكوين للحاجات والظروف اجلهوية واحمللية ؛ ومن أجل             
والعدد ، التسـهيل والترشيد والتسريع ملساطر تدبري العدد املتزايد من التجهيزات األساسية          

 . املتعاظم للمتعلمني واملؤطرين  يف قطاع التربية والتكوين
ن امليداين مع كل األطراف الفاعلة يف القطاع أو املعنية به، من            وسعيا لتيسري الشراكة والتعاو   

 . حيث التخطيط والتدبري والتقومي
وحرصا على ضرورة إطالق املبادرات البناءة، وضبط املسؤوليات يف مجيع أرجاء البالد حلل             

بأقرب ما ميكن من املؤسسات التعليمية      ، املشـكالت العملـية للقطـاع يف عـني املكان         
والـنهوض هبـا بصفة شاملة وعلى النحو املقصود باإلصالحات املتضمنة يف            ، ينـية والتكو
 .امليثاق

تقـوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات األخرى املختصة، بتسريع بلورة هنج              
ومسؤولية ، الالمركـزية والالمتركـز يف هذا القطاع، باعتباره اختيارا حامسا واستراتيجيا          

 . عاجلة
 

حتـدث هيـئات متخصصـة يف التخطيط والتدبري واملراقبة يف جمال التربية والتكوين، على                - ١٤٥
 من  ٤٢ و   ٤١مسـتوى اجلهـة واإلقليم وشبكات التربية والتكوين املشار إليها يف املادتني             

امليـثاق، وكـذا على صعيد كل مؤسسة، بغية إعطاء الالمركزية والالمتركز أقصى األبعاد              
طريق نقل االختصاصات ووسائل العمل بصفة تدرجيية حثيثة وحازمة،         املمكـنة، وذلك عن     

 .من اإلدارات املركزية إىل املستويات املذكورة أعاله، وفق ما تنص عليه املواد التالية
 

عـلى صـعيد اجلهة، تتم إعادة هيكلة نظام األكادمييات  احلالية وتوسيعها لتصبح                – ١٤٦
لتضطلع ، تمركزة ومزودة باملوارد املادية والبشرية الفعالة     سلطة جهوية للتربية والتكوين، الم    



 من امليثاق، مضافا إليها ما      ١٦٢باالختصاصـات املوكولة للمستوى اجلهوي مبقتضى املادة        
 :يلي 

 
 اإلشراف على وضع املخططات واخلرائط املدرسية ؛ �
ناء هليئات  على أن تفوض عمليات إجناز الب     ، تتـبع مشاريع البناء والتجهيز التربويني      �

 يف إطار اتفاقيات مالئمة ؛، إدارية أخرى مؤهلة
اإلشراف على السري العام للدراسة والتكوين يف اجلهة، واختاذ ما يلزم لتصحيح أي              �

 اختالل يف التسيري أو التأطري البيداغوجي ؛
إلجناز ، الشـراكة مع اهليئات  اجلهوية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية          �

 اريع تروم ازدهار التربية والتكوين يف اجلهة ؛مش
التنسيق بني املمثليات اإلقليمية للسلطات املركزية للتربية والتكوين يف مجيع األمور            �

 اليت هتم اجلهة ككل، أو هتم أكثر من إقليم ؛
مبا يف ذلك التوظيف والتعيني     ، االضطالع بتدبري املوارد البشرية على مستوى اجلهة       �

 والتقومي ؛
 اإلشراف على االمتحانات والتقومي واملراقبة على مستوى اجلهة وما دونه ؛ �
 إعداد الدراسات واإلحصائيات اجلهوية ؛ �
 اإلشراف على البحث التربوي ذي الطابع اجلهوي ؛ �
 اإلشراف على تنظيم التكوين املستمر السنوي ؛ �
 اإلشراف على النشر والتوثيق التربويني ؛ �
بالتوصيات املناسبة والرامية إىل مالءمة برامج التربية       تـزويد السـلطات الوطنـية        �

والتكوين وآلياته حلاجات اجلهة يف حالة جتاوز هذه التوصيات الختصاصات اجلهة           
 .املعنية

 
 :تتخذ اإلجراءات التالية ، على مستوى تنظيم السلطات اجلهوية للتربية والتكوين وتسيريها

 
مييات اجلهوية وجلاهنا املختصة ممثلون عن كل الفاعلني        يشارك لزوما  يف جمالس األكاد         – أ

 ، يف القطاعني العام واخلاص للتربية والتكوين وعن شركائهم
ميـنح لألكادمييات استقالل التدبري اإلداري واملايل، وترصد هلا ميزانية تتصرف فيها               – ب

 ،بشكل مباشر، وتراقب عليها طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل



واجلامعات واملؤسسات   ، حتـدث أجهـزة دائمة للتنسيق بني األكادمييات من جهة            – ج
 ،من جهة ثانية، التقنية والتربوية املرتبطة هبا

يـراعى يف اقـتراح تعـيني املسؤولني عن األكادمييات توافرهم على شروط املقدرة               - د
 .التربوية واإلدارية والتدبريية

 
زيز املصاحل املكلفة بالتربية والتكوين، من حيث       عـلى مسـتوى اإلقلـيم، يتم تع         – ١٤٧

االختصاصـات ووسـائل العمـل، كما يعزز التنسيق بني خمتلف مكوناهتا، باجتاه إدماجها       
ويناط بالسلطات املركزية للتربية والتكوين التحديد الفوري جلميع االختصاصات         . الكـامل 

 . ليميةواألطر والوسائل املمكن نقلها مباشرة إىل املصاحل اإلق
 

يف صيغتها الالمتمركزة واملنسقة، حتت إشراف      ، وتعمـل املصاحل اإلقليمية للتربية والتكوين     
هيـئة إقليمية للتربية والتكوين تشكل على غرار اهليكلة اجلديدة لألكادمييات اجلهوية املشار             

ها وأدائها يف     أعاله، لتضطلع مبهام توجيه املصاحل اإلقليمية وتقومي عمل         ١٤٦إليها يف املادة      
كـل جمـاالت التخطيط وتسيري مرافق التربية والتكوين وكذا التقومي التربوي على مستوى              

 .اإلقليم
 

يتكون من مديري   ، يشـرف على كل شبكة حملية للتربية والتكوين مكتب للتسيري           – ١٤٨
ء املـدارس واملؤسسـات املرتبطة ضمن نفس الشبكة، وممثلني عن املدرسني وآباء أو أوليا             

ويضطلع هذا اجمللس مبهمة اإلشراف املستمر على       . املتعـلمني، وعـن اهليئات  املهنية احمللية       
إعـداد الـربامج الدراسـية وتنفيذها، وتنسيق انتقاالت التالميذ واملدرسني بني املؤسسات             

وتقوم سلطات التربية والتكوين بتحديد نظام عمل مكاتب التدبري وتطويره،          . املنضوية حتتها 
موازاة مع التقدم يف إنشاء الشبكات احمللية للتربية        ، طار التوجه الالمركزي والالمتمركز   يف إ 

 .والتكوين وتراكم جتارهبا
 

 .يسري كل مؤسسة للتربية والتكوين مدير وجملس للتدبري  – ١٤٩
 

وتنظم . يشـترط يف املدير  أن يكون قد نال تكوينا أساسيا يف جمال اإلدارة التربوية               -   أ
ات مكثفة للتكوين املستمر والتأهيل يف هذا اجملال يستفيد منها املديرون احلاليون            دور

 ،، يف غضون السنوات اخلمس القادمة على أبعد تقدير



حيدث على صعيد كل مؤسسة للتربية والتكوين جملس للتدبري ، ميثل فيه املدرسون و               - ب
دعم املادي أو التــــقين أو     آباء أو أولياء التالميذ وشركاء املدرسة يف جماالت ال        

 : ومن مهام هذا اجمللس . الثقــــايف كافة
املساعدة وإبداء الرأي يف برجمة أنشطة املؤسسة ومواقيت الدراسة واستعماالت الزمن وتوزيع             •

 مهام املدرسني ؛
اإلسـهام يف الـتقومي الدوري لألداء التربوي وللوضعية املادية للمؤسسة وجتهيزاهتا واملناخ              •

 لتربوي هبا ؛ا
 .اقتراح احللول املالئمة للصيانة ولرفع مستوى املدرسة وإشعاعها داخل حميطها •

عمـال مببدأ التنايف بني دوري الطرف واحلكم، ال يسمح ألي مدرس بتمثيل مجعية اآلباء يف                
 .جملس تدبري املؤسسة اليت ميارس فيها

 
كلما توافرت الشروط اليت يضعها     ميكـن أن يضم جملس تدبري املؤسسة ممثلني عن املتعلمني           

 .اجمللس لذلك وتبعا للمقاييس اليت يعتمدها يف اختيار هؤالء املمثلني
 

ترصد لكل مؤسسة ميزانية للتسيري العادي والصيانة ؛ ويقوم املدير بصرفها حتت مراقبة جملس              
 . التدبري

 ).SEGMAام  نظ ("مصلحة للدولة تسري بطريقة مستقلة"متنح تدرجييا للثانويات صفة 
 

ذات استقالل مايل فعلي     ، يـتم االرتقـاء باجلامعـة إىل مستوى مؤسسة مندجمة املكونات           - ١٥٠
وتنظم على صعيد اجلامعة اجلذوع املشتركة واجلسور       ، وشخصـية علمـية وتربوية متميزة     

ومشـاريع البحث املتعددة التخصص اليت متكن من جلب موارد إضافية ؛ وتستعمل هذه               ،
عـلى الوجـه األمثل ويتم حسن توزيعها على مجيع املؤسسات التابعة للجامعة أو             املـوارد   

وتستفيد اجلامعة من ميزانية متنحها هلا الدولة       . املرتبطة هبا، أو الفاعلة معها يف إطار الشراكة       
 .حتدد حسب معايري واضحة وعلنية، وتدبر مواردها البشرية  يف مجيع مكوناهتا

 
 

 :ية لتنسيق التعليم العايل حتدد مهامها كما يلي حتدث هيئة وطن  - ١٥١
 

 حتديد املعايري  وآليات املصادقة املتبادلة على الربامج الدراسية واعتمادها ؛ �
 التضامن والتعاون املادي ؛ �



وكذا تنسيق ضوابط   ، تنسيق معايري قبول الطلبة وتسجيلهم يف خمتلف األسالك        �
 البحوث العلمية وقبوهلا ؛ومناقشة ، واالمتحانات، التقومي املستمر

 إحداث الشبكات املعلوماتية املفيدة لكل هذه الغايات وإرساؤها ؛ �
 ١٢٥ و   ١٢٢تطويـر البحث العلمي وتشجيع النبوغ وفق ما جاء يف املادتني               �

 من هذا امليثاق ؛
تقـدمي اقتراحات حول نظام الدراسات واالمتحانات إىل السلطات احلكومية           �

 .العايل قصد البت فيهااملشرفة على التعليم 
 

وحتـدد الصيغة التنظيمية هلذه اهليئة مببادرة فورية من السلطة احلكومية املكلفة بالتعليم العايل              
بتشاور مع كل اجلامعات    ،  من هذا امليثاق   ٧٨والبحـث العـلمي يف إطـار تطبيق املادة          

 استقاللية اجلامعات   مع مراعاة مبادئ املرونة والفعالية والتوفيق بني      ، واملؤسسـات املعنـية   
 .واالنسجام الكلي لتوجهات التعليم العايل والبحث العلمي

 
 :حتدد اهليئات املسرية للجامعات ومؤسسات التعليم العايل كما يلي   – ١٥٢

 
وعمداء  ، يسـري كل جامعة جملس للجامعة يتكون من رئيس اجلامعة باعتباره رئيسا له    -أ 

وممثلني عن األساتذة   ، واملؤسسات املرتبطة باجلامعة  ، اومديري املدارس العلي  ، الكليات
 ،والطلبة وشخصيات من عامل االقتصاد والثقافة

ويعقد ، ويقـوم اجمللـس بـتدبري الشؤون األكادميية واملالية واإلدارية والبحث العلمي        
 اجتماعاته بكيفية منتظمة كلما دعت الضرورة إىل ذلك ؛

 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد نداء مفتوح         يعـني رئيس اجلامعة ملدة أربع       -ب 
وترفع إىل هذه األخرية ثالثة      . على الترشيحات اليت تدرسها جلنة تعينها السلطة الوصية       

 ترشيحات لتتبع املسطرة املعمول هبا يف التعيني يف املناصب العليا للدولة ؛
علما أن  ، إليها أعاله يعـني عمـداء الكليات ونظراؤهم حسب نفس املسطرة املشار            -ج 

 الترشيحات تدرس يف ظرف جملس اجلامعة ؛
حتتفظ املدارس  ،   أعاله  ٧٨يف انـتظار إعادة هيكلة التعليم العايل املشار إليها يف املادة              -د 

 .هبياكلها اخلاصة، العليا واملعاهد األخرى هلذا التعليم غري التابعة للجامعات
 



ديدة أو أية مؤسسة للتعليم العايل استجابتها ملعايري تلبية          يـراعى يف إحـداث اجلامعات اجل       - ١٥٣
ويتطلب إحداث اجلامعات اجلديدة    . احلاجـات الدقيقة للتعليم العايل على املستوى اجلهوي       

 .١٥١رأي اهليئة الوطنية للتنسيق املشار إليها يف املادة 
 

 والتكوين  حتسني التدبري العام لنظام التربية      :   عشرة السادسة  الدعامـة 
 وتقوميه املستمر

 

 
حيث تترابط هياكله ومستوياته    ، يـنظر إىل نظام التربية والتكوين كبنيان يشد بعضه بعضا          - ١٥٤

وأمناطـه يف نسـق متماسك ودائم التفاعل والتالؤم مع حميطه االجتماعي واملهين والعلمي              
، ه ومالءمته املستمرة  وتقومي نتائج ، فإن إصالح كل جانب من جوانبه     ، ومن مث   . والـثقايف 

يوحد اإلشراف على   ،  وبناء عليه . تتطلـب التحكم يف كل املؤثرات والعوامل املتفاعلة فيه        
على حنو يضمن انسجامها    ، وضـع السياسات العمومية التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها       

عليها مع ضبط املسؤولية واحملاسبة     ، وعملي وحثيث ، وقابليـتها للتحقـيق بشكل متماسك     
 .بوضوح

 
، يتم تقومي اإلدارات املركزية املتدخلة يف جماالت التربية والتكوين مبختلف مستوياهتا            – ١٥٥

مبا فيها خمتلف قطاعات التكوين املهين وتكوين األطر قصد الترشيد وإدماج ما ميكن إدماجه              
 :على حنو يسمح بتحقيق األهداف اآلتية 

 
 ات والربامج املعتمدة يف هذا اجملال ؛وضع حد لتبعثر املبادرات واملخطط �
، ومالءمتها لألسبقيات احلالية والبعيدة املدى    ، حتقيق شفافية امليزانيات املرصودة    �

 على مستوى نظام التربية ككل ؛
وحذف ، تقلـيص تكالـيف التسـيري اإلداري ملختلف القطاعات وترشيدها          �

 التكاليف الزائدة خصوصا على املستوى املركزي ؛
مع مراعاة  ، دبري املوارد البشرية وإعادة نشرها على حنو متوازن وفعال        ترشيد ت  �

خصوصا يف اجتاه دعم املستويات اجلهوية واحمللية باألطر        ، وضعيتها االجتماعية 
 املقتـدرة ذات اخلـــربة ؛

وحذف الزائد  ، إتاحـة اإلمكانات الفعلية للربط بني املعاهد واملراكز املتعددة         �
على ، ألمثل للتجهيزات األساسية واملوارد البشرية واملالية     واالستغالل ا ، مـنها 

، أسـاس حتقـيق الـتوازن بني ضرورة حفظ التخصصات واخلربات املتميزة           



وصوال إىل  ، وضـرورة كسر احلواجز اإلدارية والتقنية واملالية اليت ال مربر هلا          
 .وبالتايل تضافر اإلمكانات واجلهود، تقاسم كل ما هو مشترك بطبعه

 
مبا فيها القروض   ، ختضـع بـرامج الـتعاون  الـدويل يف جمـال التربية والتكوين               – ١٥٦

على أساس خيدم املصلحة العليا للبالد يف       ، لترشيد وتنسيق شاملني  ، واملساعدات والدراسات 
وإعطاء األسبقية لإلمكانات   ، مع تعزيز القدرة الذاتية   ، االسـتفادة القصوى من هذا التعاون     

 .وتدعيم إشعاع املغرب وتشجيع تصدير مداركه، ةواخلربات الوطني
 

خيضـع نظـام التربية والتكوين برمته للتقومي املنتظم من حيث مردوديته الداخلية               – ١٥٧
إضافة إىل دراسات التدقيق البيداغوجي     ، ويستند هذا التقومي  . التربوية واإلدارية ، واخلارجـية 

وإىل االستطالع الدوري آلراء    ، سسة تربوية إىل الـتقومي الذايت لكل مؤ     ، واملـايل واإلداري  
 .الفاعلني التربويني وشركائهم يف جماالت الشغل والعلم والثقافة والفن

 
وحصيلة ، تقـوم سلطات التربية والتكوين بوضع تقرير سنوي حول وضعية القطاع وآفاقه           

قومي وحول خالصات التقرير السنوي للوكالة الوطنية للت      ، التدقـيق الداخـلي واخلـارجي     
وتعرض . ويقدم هذا التقرير  أمام الربملان مبجلسيه يف دورة أكتوبر من كل سنة            . والتوجـيه 

السـلطات اجلهوية للتربية والتكوين بدورها تقريرا من نفس النوع ملناقشته من لدن جمالس              
وتنشر سلطات التربية والتكوين على املستويني الوطين       . اجلهات يف شهر سبتمرب من كل سنة      

 .هوي خالصة التقارير املذكورة أعاله على الرأي العامواجل
 

تنويع أمناط  البنايات والتجهيزات ومعايريها      : الدعامـة  السابعة عشرة        
، ومالءمتها حمليطها وترشيد استغالهلا   

 وحسن تسيريها

 

  
وجودة يف  يسـتلزم اجملهود الوطين يف جمال التربية والتكوين استغالل البنايات والتجهيزات امل            - ١٥٨

اعتمادا على مبدإ تعدد الوظائف والتدبري األمثل ألوقات        ، إىل أقصى حد لطاقتها   ، هذا اجملال 
 .االستعمال

 



يقصد بتعدد الوظائف عدم اختزال إمكان استغالل بنية حتتية معينة يف وظيفة وحيدة              - أ
ساسية يف  ويـتم استعمال كل مؤسسة للتربية والتكوين مع االحترام التام ملهمتها األ           

 :مـــن بينها ، وظـــائف متعددة
 

اسـتقبال املؤسسة ألسالك خمتلفة للتربية و التكوين لتعويض خصاص           �
 أو على سبيل التناوب ؛، قائم

 استقباهلا لربامج التكوين املستمر ؛ �
و عمليات الدعم   ، التعاقـب بني التربية النظامية و التربية غري النظامية         �

  ؛التربوي أو حماربة األمية
هتيـئة املؤسسـة خصيصـا الستضـافة العـروض العلمية و الفنية              �

 .والتكنولوجية وغريها
أمـا  الـتدبري األمـثل ألوقات استعمال املؤسسة وجتهيزاهتا فيعين التوزيع احملكم                -  ب

عن طريق التمديد والتنسيق لتلك األوقات طوال       ، املذكورة أعاله ، للوظائف املتعددة 
 .سائية وخالل أيام األسبوع والعطل وبعد هناية السنة الدراسيةالنهار وأثناء ساعات م

 
أن ، على مجيع مستويات التربية والتكوين    ، يشـترط يف كـل البـنايات والتهيئات اجلديدة         - ١٥٩

حمينة ومتكيفة لتالئم خصائص كل وسط من النواحي البيئية         ، تسـتجيب ملعـايري جديـدة     
 هلذا الغرض إعادة النظر يف معايري املؤسسات        ويـتم . واملناخـية واالجتماعـية والثقافـية     

وتقدير مدة االستعمال احملتملة على  ، ومواد البناء والتجهيز املستعملة   ، ومسـتلزماهتا الوظيفية  
 .أساس التوقعات املتعلقة بالنمو الدميوغرايف  واجتاهات اهلجرة

 
 : للمتطلبات اآلتية يشترط يف كل بناية جديدة يف قطاع التربية والتكوين االستجابة -١٦٠

 
 تقريبها أكثر ما ميكن من السكان املعنيني ؛ �
 إدماجها يف إطار احلياة اجلماعية ؛ �
قائم على استثمار الدولة واجلماعات     ، إدراجهـا ضمن مشروع للتنمية املندجمة      �

احمللـية واخلـواص يف البنـيات التحتـية مـن طـرق وتزويد باملـــاء               
ق صحية ومشــــاريع الشـــــروب وكـــهرباء ومـــراف   

 اقتصـــادية معينة ؛
 مراعاة حاجات األشخاص املعوقني حركيا ؛ �



فصـل املالعب واملرافق الرياضية أو إبعادها عن القاعات الدراسية واملختربات            �
 .واإلدارة

 
تسهر السلطات العمومية يف إطار هذه املشاريع املندجمة على تشجيع نطاق التربية والتكوين             

 .التمدرس بالوسط القروي، يعه، وعلى األخصوتنسيقه وتوس
 

يف حالـة عدم التوافر اآلين لشروط البناء املذكورة أعاله، خاصة يف املناطق القروية املعزولة،               
مثل اللجوء  إىل وحدات متنقلة للتربية والتكوين أو         ، يـتم اعتماد حلول تعويضية ومرحلية     

 .ويةهتيئة مرافق موجودة واستخدامها  لألغراض الترب
 

حتظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوين وترميمها واحملافظة على جودة بيئتها بعناية             – ١٦١
 .وتنظم هلذا الغرض محالت يشارك فيها التالميذ وأولياؤهم، مستدمية

 
تـتحمل سلطات التربية والتكوين على الصعيد الوطين واجلهوي، مسؤولية املراقبة             – ١٦٢

. ألحوال املدارس وصيانتها، وتوافرها على أدوات العمل الالزمة       الشـاملة يف عـني املكان       
وعـلى هـذه السـلطات التدخل الفوري لتصحيح أي خلل يضر حبسن سري املدرسة أو                

 .أو ميس بسالمة بيئتها ومجاليتها ومناخها التربوي احلافز، جتهيزاهتا
 

 


